Vánoční rondel
Jan Křesadlo
Už opět přichází ten čas
- a navrací se stále znova,
kdy temno noci probil jas
božího vtěleného Slova.
Zvěst stará, každým rokem nová,
že Bůh sestoupil mezi nás,
nabývá tvaru, zvuku zas
- a navrací se stále znova.
»Ať temno zloby, zášti mráz
propálí zvěst ta nadčasová,
Ať padnou pouta Adamova,
sobecká mezi lidmi hráz ... «
tak každým rokem volá hlas
- a navrací se stále znova.
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
Stalo se již mou pravidelnou a zároveň milou povinností podat Vám každé
čtvrtletí roku v naší Hvězdičce informaci o činnosti naší samosprávy. Nechci
lamentovat nad tím, jak ten čas letí. Je to realita, s níž je nutno počítat. Rok
2009 je před koncem a je třeba se za ním poohlédnout.
Jeho průběh nebyl z mého pohledu lehký. Na jeho začátku jsme přijali
závažné rozhodnutí o souběžném zahájení dvou nákladných staveb. Do konce
ledna 2009 jsme museli předložit na Úřad regionální rady Olomouckého kraje
projektové dokumentace pro obě stavby včetně pěti stavebních povolení
a řady dalších dokladů podmiňujících uzavření smluv o přijetí finančních
prostředků z evropských strukturálních fondů, a to konkrétně z Regionálního
operačního programu OK. Podmínky byly splněny a o něco později došlo
k podpisu smluv. To byl ovšem jen jeden z prvních kroků. K zahájení staveb
bylo třeba ještě vypsat výběrová řízení k zajištění stavebního dozoru,
bezpečnostního koordinátora, firem provádějících poradenství, propagaci, banky
k zajištění úvěru a především vlastních dodavatelů staveb. Po uzavření
mandátních, úvěrových, dodavatelských smluv a po předání staveniště byla
nejdříve zahájena stavba mateřské školy. Přesně 1. března s dobou výstavby
305 dní. Tato lhůta končí 30. 12. 2009. Počasí často stavařům nepřálo, ale díky
tomu, že se zima se svým nástupem zpozdila, bude splněn i tento pekelně
krátký termín. Na tom má samozřejmě zásluhu celý realizační tým. Po novém
roce nás čeká vypracování závěrečné monitorovací zprávy a podání poslední
žádosti o platbu. V roce 2009 k 30. 11. bylo prostavěno celkem 15.535.538,10
Kč. Prozatím jsme obdrželi z dotace pouze 7.976.460,60 Kč. Nyní čekáme na
úhradu dotace ve výši 5.608.085,40 Kč. Ostatní provedené práce byly průběžně
hrazeny z překlenovacího úvěru poskytnutého Českou spořitelnou a.s., který
bude ukončen ve chvíli zaplacení poslední platby z dotace. Teprve v tomto
okamžiku uhradí městys ze svých vlastních prostředků svůj desetiprocentní
podíl včetně nezpůsobilých nákladů, což je cena za výstavbu přilehlého
parkoviště. Termín stanovený pro ukončení úřední kolaudace je posledního
února. Potom dojde k nastěhovaní nábytku a zařízení ze stávající MŠ. Bude to
v prvním březnovém týdnu, kdy budou na základní škole jarní prázdniny. Ještě
předtím bude nová školka představena veřejnosti formou dne otevřených dveří
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a pak už vejdou poprvé děti, pro které bychom měli připravit slavnostní uvítáni.
Stavba Sportovně relaxačního centra je svou velikostí i finančním nákladem
mnohem větší. Také doba výstavby je delší. Zahájena byla předáním staveniště
1. června tohoto roku a dokončení je naplánováno na 30. června roku příštího.
Dodávku stavebních prací na Sportovně relaxačním centru zajišťuje stejný
generální dodavatel, INVEST CZ. Postup realizace díla je načasován
harmonogramem stavebních prací. V průběhu uplynulých sedmi měsíců
docházelo vlivem počasí k mírnému skluzu, který vždy dodavatel dohnal. Věcné
plnění spočívalo v komplexním založení celé stavby, provedení bouracích prací,
sanačních prací, izolací proti vodě a zemní vlhkosti na staré i nové budově.
Položeny byly venkovní kanalizace i vnitřní kanalizace. Po montáži
prefabrikovaných sloupů byly osazeny dřevěné lepené vazníky a na ně
připevněny OSB desky, na něž byla položena tepelná izolace a střešní krytina.
V celém objektu je v současné době již dokončeno nosné zdivo a pouze nad
prostorem jeviště není proveden střešní plášť včetně krytiny. Stavba je
připravena pro montáž dveřních a okenních výplní tak, aby bylo možno uzavřít
objekty a pokračovat uvnitř objektu ve stavební činnosti a zejména provádění
instalačních prací. Také pro tuto stavbu jsme obdrželi pouze jednu platbu
z dotace, a to ve výši 3.182.443,20 Kč. Čekáme na úhradu dalších 11.779.005,30
Kč. V roce 2009 k 30. 11. bylo prostavěno celkem 21.987.644,90 Kč. Rozdíl
je uhrazen z překlenovacího úvěru vedeného u Komerční banky a.s. Ani u této
stavby není dodržení termínu pro dokončení snadným úkolem. Opět nezbývá
nic jiného než udělat vše pro jeho splnění. S dokončením těchto staveb úzce
souvisí i náplň rozpočtu příštího roku. Bude podřízen především k finančnímu
zabezpečení uvedených staveb. O tom, co bude obsahem rozpočtu, rozhodne
zastupitelstvo městyse a přitom ho ovlivní hlavně rozpočtové příjmy, u nichž se
dá předpokládat jejich pokles. Skutečnou výši neovlivníme. Musíme vyjít s tím,
co dostaneme. Samotná realizace uvedených staveb je obrovskou investicí
a je mimořádným naplněním našeho rozpočtu. Tím chci říct, že musíme pochopit
omezení finančních výdajů ve všech ostatních kapitolách.
V měsíci listopadu byl dokončen návrh územního plánu. Jeho připomínkové
a schvalovací řízení zahájíme už po Novém roce.
Na jaře byl dokončen v Těšicích rybník. Jeho přítomnost příznivě ovlivňuje
okolní přírodu i obec.
Letos stejně jako v předchozích letech byly poskytnuty příspěvky na zřízení
domovních vjezdů na Trávnících a na opravy fasád v městyse.
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Připravovaná stavba „Cyklostezka na opuštěném drážním tělese železniční
trati Nezamyslice – Morkovice Slížany“ dospěla k vydání rozhodnutí o povolení
stavby. Právní moci nabude počátkem roku. Náš městys podepsal s ostatními
obcemi ležícími na zmíněné trati dohodu o společném postupu při realizaci
stavby. Město Morkovice – Slížany provedlo výběrové řízení k prodeji železného
materiálu včetně likvidace pražců. V tomto tendru byla vybrána firma, která
za 3,3 mil. Kč odebere železo. Z nich budou použity 2,5 mil. Kč na výkup celé
trati od státu. Tento kup byl již vládou schválen. Nyní se hledá způsob možného
financování. Úplná realizace stavby se předpokládá do dvou letech.
V současnosti probíhá příprava k vydání územního řízení stavby „Modernizace
trati Brno – Přerov, I. etapa Blažovice – Nezamyslice“. zahájení Se zahájením
stavby se počítá v roce 2011. Povodí Moravy připravuje zase přestavbu jezu
na Hané, jejíž zahájení je možné už v roce příštím.
Kromě uvedeného zajišťoval úřad městyse všechny pravidelné činnosti
související se zabezpečením provozu všech zařízení ve správě městyse.
S pomocí vlastních pracovníků a pracovníků na veřejně prospěšných prací
bylo postaráno o čistotu veřejných prostranství a údržbu veřejné zeleně
a místního mobiliáře. Zajištěny byly volby do zastupitelstva kraje a příprava na
předčasné volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR, které se nakonec
neuskutečnily. Dosti času si vyžádala příprava na zprovoznění datových
schránek, jež byly zprovozněny koncem října. Již delší dobu se věnuje
hospodářka úřadu vyškolení a přípravě na zavedení zcela nového způsobu
účetnictví, které bylo nařízeno zákonem od ledna 2010.
Bude-li ten příští rok dobrý či ne, nevíme. Neznáme, co všechno přinese.
Víme, že bude rokem voleb parlamentních i komunálních. Do konce činnosti
zastupitelstev zůstává cca 11 měsíců. Ať už budou podmínky příštího roku
jakékoliv, musíme je zvládnout stejně jako letos. Chtěl bych touto cestou
poděkovat jménem zastupitelstva všem pracovníkům Úřadu městyse,
Masarykovy základní školy a mateřské školy za jejich celoroční práci.
Poděkování patří také kronikáři, knihovnici, všem spolupracujícím, členům
neziskových organizací za dobrou spolupráci a předně všem občanům městyse
za pochopení, pomoc i podporu při naší práci.
Na závěr přeji Vám všem krásné prožití svátků vánočních a do nového
roku hodně štěstí, zdraví a Božího požehnání.
Jiří Doubrava
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Usnesení è.21/2009 zastupitelstva mìstyse
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE NEZAMYSLICE
konaného dne 30. listopadu 2009 v Klubu úřadu městyse
I. SCHVALUJE
1. Složení a volbu návrhové komise, volbu ověřovatelů zápisů a jmenování
zapisovatele.
2. Program jednání.
3. Rozpočtové provizorium městyse pro rok 2010 vyrovnané v příjmech
i výdajích ve výši 23.169.590 Kč do schválení rozpočtu.
4. Vyhlášení inventarizace městyse a jeho podřízených organizací za
r. 2009 a návrhů předložených dokladů a harmonogramu inventarizace.
5. Uzavření dohody o společném postupu při výstavbě cyklostezky na
opuštěném drážním tělese Nezamyslice – Morkovice.
6. Uzavření „Smlouvy o právu provést stavbu a o právu vykoupit
pozemek“ a „Smlouvy o právu provést stavbu o právu zřídit věcné
břemeno“.
7. Zřizovací listinu SDH Nezamyslice.
8. Obecně závaznou vyhlášku městyse Nezamyslice č. 1/2009 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a navýšení poplatku na
částku 450Kč/osobu/rok, a to s účinností od 1.1.2009.
9. Darovací smlouvu na převod sportovního kola oddílu kolové
Nezamyslice. Toto kolo bylo zakoupeno městysem za částku 24 609 Kč.
10. Organizační řád Úřadu městyse Nezamyslice.
II. UKLÁDÁ
Starostovi:
1. Zajistit podepsání smluv a dohod uvedených v bodě I/5, I/6 a I/9 tohoto
usnesení.
2. Vytvořit úspory v rozpočtu městyse na možné financování výstavby
cyklostezky na opuštěném drážním tělese Nezamyslice – Morkovice.
3. Zajistit v objektu nové MŠ skleněné výplně otvorů s bezpečnostní
úpravou, a to v místech, kde s nimi mohou přijít děti do přímého
kontaktu.
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Členům zastupitelstva:
1. Zajistit splnění úkolů souvisejících s jmenováním do inventarizačních
komisí.
III. BERE NA VĚDOMÍ
1. Informaci o činnosti za uplynulé období.
2. Zprávu o kontrolách provedených kontrolním výborem, finančním
výborem, interním auditem, Krajským úřadem OK, Úřadem práce,
ČSSZ, VZP a MěÚ odbor vnitřních záležitostí.
Domov “Na Zámku” Nezamyslice, p.o.
Vstoupili jsme do adventní doby, která je pro nás všechny přípravou na
blížící se vánoční svátky, dobou klidu a dobou příprav na narození Krista. Naši
věřící tímto připravují sousední kostel, okolí a svoji duši. Většina z nás dospělých
si pod tímto pojmem představuje klid, rodinnou pohodu, setkání s přáteli, děti
zase hodně dárků pod stromečkem. Než však tento vánoční čas nastane, musí
se ke spokojenosti všech nakoupit dárky a hlavně napéct cukroví. Obyvatelé
Domova se aktivně do pečení cukroví zapojili v nově vybudované tréninkové
kuchyňce.
Už více jak týden se line vůně vánočního cukroví po celém Domově.
Obyvatelé, kteří nejsou zrovna nadáni kuchařským uměním se na Vánoce
připravují v ostatních terapiích, kde vyrábějí výrobky se zimní a vánoční
tématikou, o čemž jste se mohli přesvědčit na Mikulášské výstavě. Další
významnou událostí v Domově bude Vánoční koncert, v jehož programu budou
účinkovat nejen obyvatelé Domova, ale i národopisný soubor Vlastimila.
Závěrem dovolte, abychom Vám všem popřáli příjemné prožití svátků
vánočních a do nového roku 2010 hodně štěstí, zdraví a osobních úspěchů.
pracovníci Domova „Na Zámku“ v Nezamyslicích
Pìvecká soutìž “O HANÁCKYHO KOHÓTA”
Máme tu prosinec a s ním spojené nejen zpívání vánočních koled, ale
i tradiční školní kolo pěvecké soutěže „O hanáckyho kohóta“.
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Žáci naší školy se
účastní s velkým zájmem
a snaží se zaujmout své
posluchače nejen zpěvem,
ale i vystupováním. Letos se
představilo 34 soutěžících ve
třech kategoriích. V první
kategorii zvítězila Natálie
Halašová (1.B), druhé místo
obsadila Gabriela Mlčochová
(2.A) a Ivana Večerková
(3.A), o třetí místo se pak
podělily Lucie Soldátová
(3.A), Alena Březovská (3.A) a Michaela Dragonová (3.A). Ve druhé kategorii
byla vítězkou vyhlášena Adéla Oulehlová (4.A), druhou příčku vybojovala Ivana
Vítková (5.A), třetí pak skončily Nikola Dostálíková (4.A), Simona Horáková
(5.A) a za mužskou část zabodoval Dominik Oulehla (6.A). V poslední, nejstarší
kategorii vyhrála Kristýna Malyšková (8.A), druhá se umístila Kristýna
Kroupová (9.A). Třetí cena
nebyla udělena.
Nejlepší zpěváci dostali
knižní ceny a diplomy.
Všichni účinkující si odnesli
sladkou odměnu.Přejeme
našim dětem, aby jim to
nadále hezky zpívalo
a těšíme se na další setkání.
Iveta Dragonová
ZŠ Nezamyslice
Mikuláš na naší škole
V pondělí 7. 12. se v naší škole objevil již netrpělivě očekávaný svatý
Mikuláš se svým andělským a čertovským doprovodem. Stejně jako
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v předchozích letech se úkolu potěšit a snad i trošku postrašit své mladší
spolužáky ujali žáci 9. ročníku (tímto jim za to děkuji).
Děti, hlavně ty mladší, rády Mikuláši zazpívaly krásné koledy a zarecitovaly
veselé mikulášské básničky. Za své výkony byly zaslouženě odměněny sladkými
dárečky. Našli se také zlobílci, kteří dostali od našich čertů pěknou černou
šmouhu na tvář.
Nakonec všechno dobře
dopadlo, čerti si nikoho do
pekla neodnesli, takže početní
stav našeho žactva zůstal k
velké radosti učitelského
sboru nezměněn.
Ale pozor! Za rok přijdou
zase!!!
Marie Benešová
ZŠ Nezamyslice

Mateøská škola
Není snad jediného místního občana, který by se zájmem nesledoval, jak
na travnatém prostoru bývalé zahrady před základní školou T.G.Masaryka
vyrůstá budova nové mateřské školy. Přede mnou po chodníku kráčí šedovlasá
babička, za ručičku vedoucí malého kloučka: „Jaroušku, copak to tu staví?“
„No,babi, přece moji novou školku. Sem budu po Vánocích chodit.“ Nebude
to sice hned po Vánocích, ale stavaři dali slovo, že o jarních prázdninách se
budou malí caparti s velkou radostí stěhovat do těchto prostor, vonících čerstvou
maltou a různými nátěry četných a dostatečně velkých prostor. Pokolikáté už
v dějinách školky v našem městečku ke stěhování dochází, to už si snad nikdo
ani nepamatuje. Připomeňme si tedy sedmdesátiletou historii této tolik potřebné
vzdělávací instituce.
Na žádost obecního úřadu o zřízení mateřské školy při zdejší menšinové
škole Inspektorát menšinových škol v Olomouci dopisem ze dne 20.ledna1939
zřízení školky povoluje. Otevřena byla 30.března téhož roku, jako dětská
opatrovna s českým jazykem a její první pečovatelkou byla jmenována Božena
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Suchánková-Valníčková .Její správa patřila tehdejšímu řídícímu učiteli školy
Josefu Šprňovi. Dvacítka dětí se denně tísnila v jediné malé místnůstce v prvním
poschodí nové školy.
V říjnu 1944 se musela nejen škola, nýbrž i školka během jediného dne
vystěhovat do jediného volného prostoru, který se našel v přísálí Lidového
domu. V tomto naprosto nevyhovujícím prostředí se naštěstí děti zdržely jen
do začátku měsíce dubna následujícího roku, kdy v jejich třídě měli být ubytováni
příslušníci maďarské armády. Děti se měly vrátit zpět do školy. S nemalým
úsilím byla zcela zničená třída uvedena do stavu, kdy do ní mohly vstoupit děti.
Ve školním roce1947-48 je školka vybavena novým, dětem vyhovujícím
nábytkem.
Po odkoupení domu Mudr. Friedla se v jeho prostorách upravují dvě
místnosti jako třídy MŠ a děti se do č.177 stěhují 1.11.1953. Jenže dětí přibývá
a je nutno připravovat nové prostory. Obec rozhodla pro potřeby MŠ
rekonstruovat bývalý lidový dům. A tak v prosinci1961 došlo k velkému
stěhování. Naštěstí budovy nejsou od sebe daleko.
Celá tři desetiletí budova vyhovovala a najednou krajská hygienická
správa rozhodla, že prostor pro daný počet dětí je nedostatečný, a proto je
nutné buď snížit stav dětí, nebo provést rekonstrukci celé budovy. Zastupitelstvo
muselo urychleně řešit tuto otázku. Rekonstrukce s vysokým nákladem, nebo
stavba nové budovy. Rozhodlo se, myslíme si, správně a nová školka stojí.
-otaBesídka za dveømi
Za oknem nám počasí a příroda dávají jasně najevo, že se nezadržitelně
blíží zima, a tedy i sváteční čas Vánoc. Ve všech prostorách školky se dolaďuje
vánoční výzdoba, zpívají se koledy, pilují se básničky a písničky, ať se na besídce
předvedeme v tom nejlepším světle. Školka voní po anýzu, badyánu a medu,
když děti zdobí cukrovou polevou voňavé perníčky, kterými na závěr besídky
potěší své maminky.
Ta letošní besídka bude tak trochu výjimečná. Přes počáteční potíže
s prostory k nácviku se díky pochopení a vstřícnosti ze strany vedení základní
školy podařily nacvičit samostatné bloky obou tříd, což umožňoval velký počet
dětí. Letošní besídka bude také poslední besídkou připravenou ve staré budově.
Na zelené ploše vedle školy vyrostla krásná moderní nová školka, která
bude tím největším vánočním dárkem našim dětem. Nezbývá, než jim popřát,
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ať se besídka líbí a v nové školce ať jsou šťastné a spokojené.
A to bude jistě to nejlepší poděkování panu starostovi a všem, kdo se o to
zasloužili.
Hana Gregorová
TJ Haná Nezamyslice
Vážení sportovní přátelé, milí spoluobčané!
S blížícími se vánočními svátky a koncem roku všichni bilancujeme svoji
práci uplynulého období a vytyčujeme si cíle pro příští rok. S hodnocením
sportovní činnosti našeho klubu Vás seznamujeme průběžně po celý rok.
Závěrem roku, snad na doplnění informací, jsme vybudovali umělé osvětlení
na mlatovém hřišti, poněvadž letošní zimní přípravu budeme muset uskutečnit
výhradně venku z důvodu rekonstrukce tělocvičny. Příprava mužstev bude
doplněna u mužů a dorostu účastí v zimním turnaji na umělé trávě v Morkovicích.
Žáci mají naplánováno několik turnajů v halách. Vše bude završeno 11. - 14.
března 2010 soustředěním mužů a dorostu ve Starém Hrozenkově.
Valná hromada se uskuteční dne 16. ledna 2010 v prostorách restaurace
na koupališti.
Poněvadž plesová sezóna u nás v roce příštím nebude a věhlas maškarního
bálu je značný, rozhodli jsme se v tradici pokračovat ve spolupráci se Sokolem
Tištín a uspořádat maškarní bál a dětské radovánky v Tištíně a to v termínu
20.- 21. února 2010. Doprava na místo činu bude zajištěna kyvadlovým svozem
i odvozem.
V současné nelehké době nám všem přeji krásné prožití svátků vánočních,
do nového roku pak hodně zdraví, štěstí, osobní pohody a pracovních úspěchů.
Drahomír Crhan
Nezamyslické MiniOrionky a BabyOrionky
Psal se den 8.12.2009 a naše dvě přípravky měly před sebouMiniorionky
svoje první
velké vystoupení. Rozhodly se totiž popřát všem svým rodinným příslušníkům
krásný Advent a ještě hezčí vánoční svátky a šťastný Nový rok. Během
hodinového vystoupení, které se konalo tentokrát v Doloplazích na zámečku,
mažoretky a mažoret z přípravných oddílů předvedli svá krásná vystoupení.
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Určitě bylo na co se dívat.
MiniOrionky nám předvedly svoje cvičeníčko, dále pak sestavu s šátky
„Sněhovou královnu“ a nakonec nám ukázaly, jak se naučily pochodovat.
BabyOrionky nám předvedly svou pódiovou sestavu s hůlkou Beruška a na
závěr svoji pompomovou sestavu Ferda mravenec.
Mimo tato vystoupení mohli diváci zhlédnout ještě další 3 krásná vystoupení
v podání dvojic. Jednalo se o dvojice všech našich soutěžních věkových
kategoriích. Za kategorii děti Nikola Dostálíková a Ivana Večerková
z Nezamyslických MiniOrionek, za juniorky Simona Horáková a Terezie
Orionky
Kudrnová z Nezamyslických Orionek
a za seniorky Klára Špičková a Nikola
Běhalová z Nezamyslických mažoretek.
Musím uznat, že to bylo krásné vystoupení. Vidět ta maličká dítka, jak se
snaží. Příští rok popřejeme určitě formou velkého adventního vystoupení všech
oddílů Nezamyslických mažoretek v naší místní nové sportovní hale.
Přejeme Všem našim příznivcům i občanům městyse Nezamyslice a místní
části Těšice krásný a pohodový Advent bez zbytečných shonů. Ještě hezčí
prožití vánočních svátků a do nového roku 2010 jen to nejlepší. A svým
svěřenkyním přeji v novém roce mnoho soutěžních úspěchů.
Ing. Jana Snášelová
Jen pár slov díkù
nejstarší Nezamyslické mažoretky
Konec roku;
doba, kdy si snad každý z nás sáhne až na dno, ne proto, aby
měl důvod odpočívat, ale proto, aby bilancoval, dodělával, doháněl stanovené
úkoly.
Potom budeme vyčerpaní očekávat, co nám přinese rok nový! Jediné, co
víme, je – jaký byl ten letošní. Musím přiznat, že jistě plný práce, starostí,
trápení, ale hlavně radostí, i těch maličkých úspěchů, ať už v zaměstnání, nebo
doma .
Chtěla bych se s Vámi podělit o radosti folklorní. Někdo může namítnout,
že to se Nezamyslic netýká. To vůbec není pravda. V letošním roce se
uskutečnily hned dvě akce – póť ke kapličce Panny Marie a pravá hanácká
svajba. Mnohokrát děkuji všem, kdo nás v našem snažení podpořili, přišli se
podívat, jak je ten náš hanácký kroj krásný a podpořili nás v našem snažení.
Vaše účast na akcích Hanáků dává naději a potřebu uchovat ten náš folklor.
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Přeji všem klidné svátky a do nového roku kromě zdraví a spokojenosti
také radost třeba jen z maličkostí.
Děkujeme
Bohuslava Novotná
Anketa
V měsíci říjnu proběhla v Nezamyslicích anketa (obchod u Jánských),
jejímž cílem bylo zjistit názory a námitky našich obyvatel na sociální
problematiku a život v obci.
Děkujeme všem, kteří se s námi podělili o své názory. Všechny vaše
připomínky byly předány a projednány s představiteli obce a doufáme, že
postupně dojde k realizaci některých z nich.
Pro další vaše náměty a připomínky bude schránka trvale nainstalovaná
v přízemí vestibulu Úřadu městyse Nezamyslice.
Za celou komisi Komunitního plánování sociálních služeb mikroregionu
Němčicko vám přejeme krásné Vánoce plné pohody a do roku 2010 hodně
zdraví a štěstí.
Dobromila Stojanová
Ivana Soušková
Pozvánka
Kulturní komise Úřadu městyse Nezamyslice
vás všechny srdečně zve na

VÁNOČNÍ VYTRUBOVÁNÍ
v pátek 25. prosince v 18.00 hod.
v prostoru před kostelem sv. Václava v Nezamyslicích.
Hraje Žesťová sekce Dechového orchestru mladých Němčice nad Hanou.
Přijďte si poslechnout známé vánoční melodie, pozdravit se s přáteli
a sousedy a pochutnat si na vánočním svařáku.
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městyse Mgr. Bohumil Outrata a ostatní dopisovatelé z řad členů organizací a občanů městyse;
grafická úprava: Ing.arch. Lukáš Doubrava; tisk a vydavatel: ÚM Nezamyslice, Tjabinova
111; vydáno 17. prosince 2009.
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